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kion ni diris jam plurfoje;
Ni ne est&s ia sekto, apartiginta jie la 
vivo, aocio kaj nacio, sed antaŭ cio ni 
estas anoj de la slovaka kaj ceha naci- 
oj kaj servas al niaj socialisma patru- 
jo kaj socio. Tial ni firme subtenas ni- 
ajn gvidantojn ŝtatajn kaj politikajn, 
reprezentatajn de prezidonto L«Svoboda, 
I-a sekretario de Komunista Partio de 
ĉehoslovakio A. Dubĉek, prezidanto de la 
Kegistaro Ing. Cernik kaj prezidanto de 
la Nacia Asembleo Smrkovsky. Ni volas hel- 
pi ilin en la plenumo de iliaj gravaj 
kaj malfacilaj taskoj kaj petas,ke oni 
tion ebligu per permeso fondi memstaran 
libervolan Esperanto-Federacion, per al- 
laso en la fremdlingvajn disaŭdigojn kaj 
per apogo kaj sekurigo de nia preso.

tjLŜ-.z.-ĉ-Sjg__l_e_n__2_B~£_k_o_v_a_t
ĉo sme povedali uz viacraz: 
nie sme nejaka sekta, ktora sa oddelila 
od zivota, spoloĉnosti a naroda, ale 
predovŝetkym sme prisluŝnici slov. a 
ĉeskeho naroda a slŭzime svojej socia- 
listiclcej vlasti a spoloĉnosti.Preto 
pevne stojime za naŝimi ŝtatnymi a po- 
litickymi vedŭcimi, ktorych predstavujŭ 
prezident L* Svoboda, I® taj(,Komunist. 
strany Ĉeskoslovenska A. Dubĉek,predse- 
da vlady Inz. Cernik a predseda Narod- 
noho zhromazdenia Smrkovsky. Chceme im 
pomahat v splnovani vaznych a tazkych 

ŭloh a prosime, aby sa nam to umoznilo 
povolenfm samostatnej dobrovol*nej espe- 
rantskej federacie, pripustenim do cu- 
dzojazyĉneho vysielania a podporou i 
zabezpeĉenim naŝej tlaĉe.

—0—-

Vojoj de Interlingvistiko

/K* Danovskij en Intemacia Ĵurnalisto I-III.68/.

Rim. de la red. * De nia fidela leganto ni ricevis atentigon kun al- 
donitaj pruvoj<> ke erara ostas nia aserto en la antaŭa n-ro de nia 
bulteno, ke "Occidental ce ni vere formortis’1, car ĝi nur ŝanĝis 
la nomon je "Interlingue”. Ĝiaj adeptoj klopodas sukcesigi sian a- 
feron atakante kaj kalumniante Esperanton. Antau ol dedici atenton 
al iliaj agado kaj kontraŭpropagando, ni voias aperigi la jenon:

11 Merkrede,. la 23-an de januaro 1968 en la Instituto de Lingvoscio de USSR o- 
kazis prelego de nia hungara kolego kaj filologo Istvan Szerdahelyi /istvaan serda- 
heji/ pri La objektol ka.i limo j. de la interlingvistiko. La evento de esperantlingva 
prelego scipnca en Akademia Scienca Instituto estas per si mem tre grava. bed egtas 
gravaj ankau la levitaj problemoj kaj la okazinta diskuto, en kiu partoprenis auto- 
ritataj filologoj E. Bokarev, 0. AĤmanova, V. Grigorjev, M. Isaev kaj aliaj.

La konkluda praktika propono estis fonni grupon aŭ sektoron de Interlingvistiko 
en la sino de Lingvoscienca Instituto en Moskvo. La problemo jam maturigis ec en lin- 

gvosciencaj kadroj gis kompreno pri urĝa neceso komenci seriozan sciencan laboron en 
sferoj de prkktikaj agoj, car la internaciiĝo de la scienco unuflanke kaj la revolu- 
cia ovoluo de transportiloj kaj komunikilaro aliflanke, metas tiun problemon en pre- 
ferind&n lokon. Des pli, ke praktikaj interlingvistoj konstruis, konstruas kaj per- 
fektigas siajn partajn kaj profesiajn internaciajn lingvojn. La neceso koordini prak- 
tikaĵiagojn kaj reciproke interŝangi ideojn) la neceso reciprokc eluzi la akiritajn 
spertojn, estas jam nun vojo al sparo de tempo, monrimedoj kaj energio.
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Oni parolis pri neceso studi kaj evoluigi la teorian efikon de la interlin- 
gvist-ika scienco, historian interlingviatikon, komparan kaj aplikan interlingvisti- 
kon, des pli? ke en la lasta sfero elczistas tiom da gravaj praktikaj problemoj,kiel 
a/ interlingvistikaj funkcioj de naciaj lingvoj, b/ artofuritaj lingvoj kaj Esperan- 
to speciale, c/ raasinaj, kalkulaj kaj aliaj pontlingvoj de la nuntempaj elektronaj 
kalkuliloj, kaj eble ccrtaj pure semiotikaj internaciaj lingvoj.

Kaj, salutante, certe, la turnon de la eventoj, oni devas paralele, au ec eble 
unuavice prikonsideri la sociologian aspekton de la problemo* Ja la cefa konkludo 
pri la praktikeco de ]a koncerna lingvo estas unuavice la sociologia. 'Pion pruvas 
la historio de interlingvistiko.

Vo.lap.ufr mortis pro tio, ke lau la sociologia aspakto estis sekurita la primato 
au domino de autokrata individualismo super Ĵ.a sociaj - streboj kaj movoj de la ko- 
lektivo, kiu akceptis kaj uzis gin kiel sian lingvon.

Ido fiaskis pro tio, ke la sociologia aspokto prefere garantiis primaton au do- 
minan rolon al anarkia individualismo de la adeptoj, kiuj konsideris sin meni autori- 
tatoj super komunaj sociaj movoj de la kolektivo*

Ss^ranto venkis kaj evoluis spite al ĉiuj baroj, obstakloj kaj inondkataklis- 
moj urmavice, ĉar la sociologiaj fundarnentoj de la lingvo estis korespondaj al la so~ 
ciaj inteivrilatoj de la nuntempo. Esperanto disvastigis kaj sukcese evoluas,ĉai' giaj 
fundamento kaj sociologiaj principoj metitaj en la fundon, estas konkordaj kun la so- 
ciaj komunaj streboj, komprenoj kaj rnovoj de la kolektivo, kiu akceptis kaj uzas la 
lingvon kiel sian praktikan interkomprenilon.

Tamon Volapuk kajido solvis gravajn sciencajn problemojn. V©re ili estis solvitej 
per le. metodo,. kiu en la matematiko estas nomata "keductio ad absurdum*1. La unua prU- 
vis plenan eblecon po.r artefarita lingvo ekzisti, servi al kolektivo da homoj, ase- 
kuri interkomprenon de malsamaj nacioj kaj nacianoj. La dua, kiel ankau la unua pru- 
vis, ke sub priinato de individuismo la socia fenomeno, kiel lingvo, ĉesa3 esti socia 
ajo, iĝas individua kaj post tio Ĉesas esti lingvo.

Esperanto pruvis plenan viveblecon de sociologio guste orientita artefarita 
lingvo, ĝian kapablon ekzisti, evolui, disvastigi, servi almenau amplokse, mezure 
kaj kvante kiel nacia lingvo al. la kolcktivo, kaj altiri ĉiam pli kaj pli da adep- 
toj, grandiganto progrese la kolektivon.

Gi montris sian eblecon krei progran literaturon inkluzive originalan poezion 
kaj tiel garantii al si la estonton, car nur ©urbaze do literaturo ĉiu lingvo kaj 
inverse ** surbaze do la lingvo evoluas la beletro.

Sed bone konsciante la kauzojn kaj la bildon de degenero do Volapuk kaj Ido,oni 
tamen ne rajts moke au malestime rilati al tiuj/i lingvofcnomenoj. Ilia signifo en 
la historio de Interlingvistiko esta3 praeminenta. Ido estis grava laboratorio de 
la lingvot fiiaj serĉadoj kaj gravaj sciencaj esplorcj, gvidataj de la altaj coloj; 
perfektigi Esperanton, venigis al eltrovo de vore ^amonhofaj lingvoelementoj, kiuj 
postvivas la lingvon mem kaj restis vivokapablaj, eĉ senmortaj, kaj troviĝis tiel en 
l.a generala direkto de JSsperanto^evoluo, ke eniris en ĝian trezorejon kiel vere Es- 
perantaj elementojovTio koncei*nas ne sole la akceptitan de Esperanto-Akademio sufik- 
son Mend**? sed ankau ne akceptitajn, sed vaste uzatajn lingvo-elemcntojn, kiel pre- 
fikso Mmisuj tre oportunajn sufiksojn Mi” por landnomoj, ”ozH, “atr", nojd“ kaj ali- 
ajn lingvoelementojn. Samtempe la historio montras, kc la • tuta ■ “skismo11 komence de 
la XX-a jarcento ihter esperantistoj kaj idistoj estis fakte ”knabcca batalojdo1’, 
Ĉar fakte kontrau Esperanto kiel ankau kontrau Mo armigis pli gravaj kaj pli poten- 
caj malamikaj sociologiaj fortoj en formo cu de pure analfabcta ignorismo kaj obsku ■ 
rantismo. Ĉu en formo de konscia pol.itika malbonvolo.

Kaj ci tie kiel cefaj prosperfaktoroj elpasa3 en la antuan fronton denove soci- 
ologiaj fakto roĵ. Oni devas prscipo labori sur1 la sociologia kampo por sukcesigi la 
lingvan evoluon. A

La historio denove montras, ke eltenis ciujn atakcjn kaj ofensivojn de raalaini- 
kaj fortoj, nur kolektivoj da esperantistoj} konsciaj, kapablaj ne nur al instruado 
de la lingvo, sed kapablaj al literatura laboro, al argumentado kaj venko en dispu- 
to/ kapablaj uzi faktojn kaj krei faktojn de antauenanta lingvo-praktilco kaj -uzo.

La historio ankau niontras, ke la adeptoj de Lsperanto kaj Ido kaj eble ankau 
Interlingva kaj aliaj sisternoj havas pli multe du faktoroj, kiuj ilin unuigas ol dis- 
igas. Ja ili ĉiuj estas vokitaj argumenti la cefan tezon: la neceson kaj eblon foruii 
konscie, sur scienca bazo, interkompren.ilon poi' diversaj nacioj en la nuna periodo
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de la ekzisto de la homa socio.
Gerte, estas ankau aliaj taskoj antau la scienca interlingvistiko» Kaj ilia kla- 

ra kompreno venos kune kun la formigo, maturiĝo kaj disfloro de scioncaj koloktivoj 
13.ngvisf.aj kaj filologaj» okupataj pri la solvo de la urga problemoi ordigi kaj an- 
taŭenpusi la sciencan kaj praktikan ellaboron de rimudoj por interpopola kompreno. 
Por la mna mondo kun ĝia sociologia disdivido kaj milito unuflanke kaj paco aliflan- 
kep tio est.as precipe urĝa kaj esenca*

—0—
Lenke Kun, Szeged /Hungario/

T R A V I V A Ĵ 0 J E N ESPERANTUJO

Mi ankoraŭ neniam ostis en ekst erlando, ec mi ne estus havinta la eblocon ekkoni 
multajn diverslandajn amikojn sen Esperanto, kaj vojaĝi eksterlanden estus restinta 
por rni eterna revo kaj sonĝo® Sed Esperanto helpis min, kio pruvis ĝian gravecon kaj 
kapablon venki la diverslingvajn malfaoilajojn trans la landlimo»

Mian unuan eksterlandan vojagon helpe de Esperanto mi povas^danki al mia kara 
Ĉeĥoslovaka kcrespond^amiko J>»ro V® Nekuda, kiu sendis al mi aliĝilon kaj vekis inte- 
reson por Internacia Espe.ranto-Some.ro la 7 - 20an de julio 1968 en Pieŝt?any.

La Ĉefaranĝantoj de IES en PieStany /pjestjani/x Ludmila Lukaĉkova, Vladimir Hu- 
binsky kaj Eva Gavorova akceptis la alvenintajn gastoĵn en la stacidomo, de kie ili 
veturigis nin per autobuso al la kampadejo, kie ni loĝis en 3~ kaj 4-litaj lignaj ka- 
banoj® Tiu Ĉi aranĝo e3tis la unua en Pieŝtany, pro tio estas laŭdindajla iniciato 
kaj senlaca laboro de entuziasmaj esperantistoj* Preterrigardante kelkajn komencajn 
malfacilajojn kaj la malbonajŭjdt kaprican veteron, la aranĝo bone sukcesis.

La programo estis varia. Ĉiutage antautagmeze okazis kursoj por komencantoj kaj 
progresintoj, bedaurinde la speciala kurso ne okazis pro manko de sufica anaro. La 
kursgvidantoj estisi Jan Lamaĉka el Trenĉin, gvidanto de la rubriko “Esperanto11 en 
la junulara gazeto ”Smona na nedeTu” /Pordimanca Skipo/, Jozefo Hanzelka el Ostrava, 
kiu instruis multajn diversnaciajn popolkantojn en Esperantoj Lydia Sobahartova el 
Olomoŭc kaj Paŭlo Rosa el Bratislavo»

Krom la ĉiutaga serioza lernado okazis ankau kulturaj^kaj sunuzaj programoj. Ekz. 
tre intima kaj amika estis la kantado, sercado, deklamado ĉirkaŭ la bivaka fajro,kio 
pruvis la esperantiĉtan amikecon* La humoro esti3 bonega. Ne ekzistis germanoj, poloj, 
bulgaroj, rusoj, hungaroj, cefioj kaj slovakoj, nur bonaj amikoj.

Okazis veturado per promena sipo sur la rivero Vah /vaah/ inter belega cirkaŭa- 
ĵo* Ni ekskursis per vaggnaro al Trenĉin, kie ni vizitis la romantikan kastelruinon. 
Ni vagadis en la arbaro ĝis la Ruĝa Turo, kie troviĝas fama vinejo por turistoj, kaj 
de kies pinto oni povas trarigardi la tutan urbon Pieŝtan^® Ni ekskursis al la Vilao 
BakhuSj) kie ni. gustumis fortam specialan vinon* Per autobuso ni veturis al la Forno 
de Diablo* gastejo^vinejOp sit?\anta en la mezo de arbaro 13 km for de Pieŝtany, lcie 
ni kantis Esperantajn kantojn* Kelkaj kursanojp naturamikoj$ anstatau trinki kaj kan- 
ti, vagadis zig-zagc en la arbaro kaj trovis la veran fornon de diablo, pri kiu estis 
nomita la gastejo. Gi estas rokop similanta al fornop en ki.u oni povas trovi spurojn 
de fajro. Ni vizitis ec operprezent.adon de Tosca en la ĝardeno de la hotelo Slovan. 
Estis arangita ankau kulturvesperop en kies kadro okazis lotumado inter la partopre^ 
nantojo Kiu havis feliĉonp ^gajnis senpagan restadon en IES... Valora estis la vizito 
en la fabriko de Ghirana /ĉirana/ kie estas fabrikataj modernaj medicinaj instrumen~ 
toj* En la entreprena kinejo ni vidis Esperantan filmoni H-enkontiĝo kun Fiat.

Ni havis la feliĉon aŭskulti tre valorajnp altnivelajn prelegojn* I>jro Ludoviko 
IzakJ; rodalcto.ro de ”InfoimojM kaj Esperantisto Slovaka el Martin prelegis pri la Es~ 
peranta preso kaj pri La ĝusta prononcado en Esperanto» Ing« Ivan Slavik al Dubnica 
pralegis pri Generalo Milan Kastislav ŝtefanik, pri Esperantistaj speroj en Moskvo 
kaj ’*Cu ekzistos libroj en la XXI. *a jarcento?’1

Menciindaj estas an^orau la valoraj alparolojp opinioj kaj diskutoj de Paŭlo 
Rosa el Bratislavo,.) kunautoro de bona Esparanta lernolibro por slovakoj. Li pralegis 
pri Esperanta literaturo kaj pri la historio de Esperanto-movado, por progresintoj. 
Li prezentis multajn specimenojn al poemoj, kongresaj paroladoj k<.s«.p por fari la 
prelegojn pli viglaj. Tiel ni havis la eblecon riĉigi nian Esperanto-scion.

En la lasta tago 03tis aranĝita adiaua vespero en la belega halo de Palaco Ter- 
mia, kun mallonga kultura programo* Do alvenis la lastaj manpremoj, la lastaj sub~ 
skriboj por memoro. Eble kelkaj larmgutoj brilis sekrete«. Sed ni ne ad.iaŭas poreterna.
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Mi esperas, ke la Pieŝtany-aj esperantistoj venontjare denove aranĝos Internacian 
Esperanto-Someron, kie oni havos eblecon renkontigi kun malnova^ bonaj amikoj»

Post la fino Ae IES miaj travivajoj en dsperantujo ne finigis. Mia korespond- 
amiko D~ro Nekuda zorgis pri tio* Heveturinte el Parizo kun sia edzino kaj travetu- 
rante Pieŝtany-n® ni renkontigis sur la landvojo® Li veturigis min al Piesokp kie 
ili logas. Ni vizitis la urbojn Brezno, Banska Bystrica kaj faris rondvojaĝon en klal- 
altaj Tatroj. Neforgeseblaj momentoj! Tre interesa estis nia vizito ce malnova espe- 
rantisto Ondrej Baran en la vilaĝo Valkovna.

Post unumonata restado en Ĝehoslovakio mi reveturis hejiaen kun riĉaj neforgese- 
blĝ travivajoj kaj rememoroj, kiujn havigis al mi la Internacia Lingvo»

—-0~
Renkontigo d.e esperantistoj el la Vah-valo okazis la 22~23an de junio 1968«Kvankam 
partoprenis nur 30 gesamideanoj kaj mankis tiuj el la urbo kaj cirkauajo, tamen ĝi 
estas signifoplena, car gi okazis en Bomo de Kantĥoro de Slovakaj Instruistoj, en la 
mondfama banurbo Trenĉianske Teplice. La menciita institucio en la jaro 1931 eldonis 
.la Gramatikcn kaj Vortaron Slovakan-Esperantan el la plurno de nia karmemora pioniro 
Jan Valaŝtan Dolinsky. E1 la dutaga programo ini povis ĉeesti nur la dimancan, dum 
kiuj prele^is D~ro £. Sahliger el Prievidza pri la ĝusta metodo de lernado de Esperan- 
to, kaj Ing. Ivan Slavik el Dubnica pri astronomiisto kaj generalo M»luStefanik, kaj 
pri sia vizito en Sovetunioj) precipe en Moskvo, kie lin akceptis kaj lian programon 
aranĝis la sekretrio de la centro de Medicinaj laborantoj. Sian prelegon li buntigis 
per projekciado de diapozitivoj. Ĉar la vetero estis favora, oni daurigis la disku-
tojn sur la teraso de la Domo de Kantĥoro. z M Jlliz

La. Somora k^peranto-Semliiario en Prievidza la 4~18an de aŭgusto sukcesis bonel 
Aligis 120 personoj» Instruistoj estis s-ino David el Budapesto, s-ano Kiss el Bra- 
tislavo, D-ro Sahliger el Prievidza kaj Ew Vana el Dudince. Tuj ce la komonco estis 
agrable surprizitaj 4 gesamideanoj, kiuj solenis la saman tagon siajn naskiĝfestojn, 
do ili estis regalitaj.- Entuziasme bonvenigis ciujn partoprenantojn la direktoro de 
la Kultur^domo, posto sekvis la unua instruhoro* Okazis 4 klasojs A, A-1 por komen- 
cantoj, B por progresintoj, C konversacia* Instruado ekde la 3. gis la 12.30 horo, 
posttagmeze ekskursoj kun vizito al la zoologia gardeno, kastelo, muzeo, minejo ktp. 
ankaŭ banado, sportoj, vespere kulturaj programoj, teatreto, kantado. Okazis karna- 
vŭlo kun masko-balo, kaj adiaŭa vespero* Kortusa estis la vespero, kiun partoprenis 
la reprezentantoj de la distrikta kaj urba oficejoj kaj kulturaj instancoj. Ili per 
ardaj vortoj rekonis la kulturan kaj packrean valoron de Esperanto. En la nomo de la 
geinstruistoj parolis s-ano Ernesto Vaha. E.V»

Esoeran&o-klubo Ĉe Domo_ de Sindikato.i en Zilina nkau ci-jare okazigis kursojn 
de Espei'anto por komencantoji unu ĉe la Domo de Sindikatoj kaj unu ce la Mezlernejo. 
25 finis la kurson kun bona rezulto kaj kelkuj aniĝis al la klubo. Partopreno de la 
klubanoja Fieŝtany~Bezovec 8.. Prievidza "tritaga seminario/ 4, Ĝantorio /monto en la 
hioraviaj Beskidoj/ 10, *on Trenĉianske Teplice 9. La klubo nombras nun 50 membrcjn, 
kies adresojn ni sendis al la Junulara Sekcio en Prago por la preparata listo de es- 
perantistoj^ samtempe ankaŭ al Konsultiĝa Komisio por Esperanto ce Kieriga InstiLuto 
en Bratislavo. La dresojn de gejunuloj ni sendis al la Siovakia reprezentanto de la 
Junulara Sekcior s-ano Holba.. En majo ni okazigis eksturordinaran kluban kunvenon 
por pridiskuti la enketon rilate la fondon de memstara Esperanto-Federacio. Du el ni 
sendis tradukon de prospektoj al s~ano E. Vafia poi' aperigi ilin en la gazeto Smor: 
s**ino Gabarikova /pri Dolny Kubin/ kaj Zavodsky /pri z^ilina/. Ĉe Domo de Sindika- 
toj ekzistas Konsulta Centro por Esperanto^Krome funkcias 4~membra distrikta konsul- 
ta komitato /Zavodsky, Gabarikova, Revay, Inĝ< Pereny/.3 el ni estas membroj de Eer- 
vojista Sekcio kaj 1 s-anino,de Uedicina Sekcio.Parko de Kulturo kaj Icipozo,kunlabo- 
re kun Muzeo de Vah-valo aranĝis 20~horan instrukciadon por turism^i gvidantoj divers- 
lingvajc Esperantistoj povas peti la servon de s. Gabarikova, Ing, Nemec kaj M. Za- 
vodsky ce la trafikoficejo Sedok, en ĉiuj hoteloj kaj ce Informa Gentro de FKO.Pro 
manko de Esperanto-kantareto,. la klubo intencas eldoni - helpe de Domo de Kulturo - 
kun nototekstoj resp» muzikuotoj ./Rinude la red. Cafero bone preparendaj/____________

Zakladv gsperanta od Ed.V^Tvarozka - situacias 
podarilo sa nam umiestnit toTko ex., ze ŭĉet za vyhotovenie, ktory pri malom naklade 
je vysoky, sme uz mohli vyrovnat\ Nemame teda uz dlh, no do vydania Cviĉebnice J.V. 
Dolinskeho sa eŝte nemozeine odvazit, lebo nemame finanĉne zaokrytie. Ziadame preto 
najmTesperantskĜ krŭzky, aby pochopili vyznam vydania uĉebnice a vyziadali si od 
na® mnozstvo,potrebnŝ pre kurzistov. Pomozte n£m, pogiozete i sebe a spoloĉnej veci!
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Jarkunv&nŭ 4fi..Mŭ^CAlL&.Ĵ?-eka.io, de ftafioslovekg Esoeranto-Komitato /dua publika 

kunveno/ okazis la 29-an de junio 1968 en la klubejo do la Fervojstacio en la banlo- 
ko Podebrady? proksimume je 50 km de Prago, la cefurbo de la Respubliko. bedaŭrinde 
partoprenis ĝin nur 7 gemedicinistoj s U-ro Jozefo cerny el Liostj, D-ro Jozefo Hradil 
ol ĉesky Dubx D---x’o Ludoviko Izak el Martin /Slovakio/, s-rino A* Chourova el Vrchla- 
bi, D -ro Antonio Muzik el Kladno, s-rino Jk Musilova el Podebrady kaj Frudoriko Dryak 
el Rrago. Por m&llonga tempo vizitis nin Arfi«.Drlxk;1preze do Esperanto^klubo en Prago> 
Kvankam la aliĝintaj eksterlandanoj ne alvenis? tamen inirigis kaj certagrade snkau 
seniluz.iigie nin la malĉeesto do la enlandaj gemedicinistoj, kiuj ne sendis ec salu- 
ton. Instigan leteron kun saluto sendis D-ro Viktoi'o Poltirov ol Ivanovo USSR» DoCv 
I>”XO Vait.il avicius el Vilnius USSR kun subskriboj de 20 partoproninto j de la Ĉebalta 
Esperanto Tendaio. Per telegrarao salutis D~ro I* Ferenczy /Hungario/, pei1 leteroj 
s^anoi Benjameno Vek /Benatky/ kaj Jaroslav 2dk /Havliĉkŭv BrodA

Car s~ano Jozefo Ambrozv, nia prezidanto,el Brno, ankaŭ malceestis, la partopre- 
nintojn bonvenigis kaj la jarkunvenon gvidis la vicprezidanto D-ro Izak. Li raportis 
pri la agado kaj financa mastrumado lau la ciferoj liveritaj de la sekrotario. La a- 
gado konsistis el kolektado de en- kaj eksterlandaj adresoj de gemedicinistojp de ins- 
tigado al kunlaboro kun ni kaj en la kadro de la naciaj Esperanto-organizaĵoj. ^rom 
tio ni eldonadis Medicinajn Pagojn, internan aldonon de JSsperanto-Agado resp. Espe- 
rantisto Slovaka en Martin, kaj Medicinajn Novaĵojn en Ĉesk,y Dub. La unuan informilon 
rodaktis D-ro Ludoviko Izak, la duan nia sekretario D-ro Jozefo Hradil*

En la faka parto ni aŭdis la prelegojn kaj raportojn de D~ro Jozefo Ĉerny, s-rino 
Anna Musilova kaj s-iino Anna Chourovd. D-ro Izak tralegis la esperantigitan prelegon 
de l>ro ^eŝko, asistanto de ginekologia kliko en ^artin, La pralegojn ni sinsekve a- 
perigos en la Medicinaj novajoj.

En la diskuto^ tre vigla kaj enhavorica, ni pritraktis multe da problemoj de la 
moderna medicino> ci-okaze precipe moritiĝis D-ro Jozefo Cerny.-

Mia jarkunveno okazis en la kadro de la tradicia Internacia Ŝakturniro, aranĝata 
fare de Esperanto^klubo ce Stataj banojoj en Podebrady«nunjare ĝi estis jubilea.

Aldonoi nia sekretario D-ro J.Hradil anoncas, ke post la jaikunveno plurajn le- 
terojn kun salutoj sendis kolegoj Malofejev I.A», el Kutaisi, USSH; G. Guidi,Italio| 
E* Lbwe, Leipzig, GDRj Augusteno Cesare Anjo el Viseu en Portugalioj D-ro T. Dropi- 
owski el Krakovo en Pollando /li promesis sendi resumojn pri pediatriaj temoj/> Kal- 
tenis Petras el Vilnius USSR /promesanta sendi raportojn el litova medicini3ta gaze- 
taroA Nian sekretarion persone vizitis D~ro Pierre uerlot el Mont Saint Aignan el 
Francio kaj interesiĝis pri nia laboro®

Niaj plej fervoraj varbantoj /krom la vicprezidanto kaj sekretario/ D~ro Dro- 
piowski? Doc«> Vaitilavicius kaj D-ro Poltirov. l>ro Hradil provis okinteresigi pri 
niaj bultenoj kaj laboro D rc ALbaut kaj Pro&soron Salnikov - ne venia rospondo.

Finence subtenig._nin en 19681 D ro ^uzik: Kĉs 40«.-, Ph.Mr» Plananska Kĉs 
s-rinoj Musilova 20.-, Vejvodova Buriiova 10«- Kremerova 25*-, Chourova 20.-,
s-anoj St® Bartovic 8®-, D-ro Nepil 25.-, D-ro Nekda 20.- kaj D-ro V/iersbitzky el GDR 
Kĉs 150o- Plej koran dahkon al ciuj!

D-ro Jozefo ĉerny nia piej fervora kunlaboranto maleaniĝis. jo korinfar-
kto kaj kusas sn hospitalo? Lia nuna adreSo estass D-ro Jozefo Ĉern^, Nemocnice, in- 
terni odd« 1/6 CPOĈNO u Nachoda, ĜSSR.Por via saluto vi helpos al lia resaniĝo!!!

T r i 1 e v ^fetro Iliev, Str» Hoddpi 47, PLOVDIV, Bulgario - deziras korespondi 
kun rentgen-laboratoriistoj.

K a 1 t e n i Petras, Autakalnio 123-17, VILNIUS, Litova SSR, USSH, infankuracis- 
to^kardiologo volus korespondi kun alilandaj infankuracistoj.

li e i n e r Alfred? Foat Neculuta 33, BUCURE§TI? Rumanio, deziras korespondi pri 
historio de medicino. (

S i g a Kirova 47, kv* 11ODESSA, USSR, bezonas kontakton kun kolego, kiu
povus konsili kuracadon de lia malsana nepino /blindoco post encefalito,epilepsio/. 
Li estas sperta esp^rantisto kaj meritplena samideano, kiu gvidis jam multajn kursojn 
en sanatorio por daure malsanaj infanoj en Odessa.Kontaktu lin afable senpere.

S k o r u p s k a Ropana, Ul* Kopernika 18/3, LODZ, Pollando, 27-jara,malsan& je 
"sclerosis multiplexM ekde 1960, petas konsilon pri plej efika kuracado.
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S_K__R_I_B_A_S5p=-_r_i_n=o  el_Krakoyo_/Polle/27 08^68^

"Mi ricevis la paketon de la Bulteno* sendita dLe vi* Kun granĉLaAinter©3o mi tra- 
legis la artikoletojn kaj leterojn, publikigitajn sur "Medicinaj Paĝoj". Dum la las- 
ta kunveno de nia Krakova Grupo de medicinistoj mi prezentis la 2 lastajn bultenojn, 
kiujn mi ricevis de Vi kaj instigis D *rinon Jaskolska-n, ke ŝi sendu mallongajn sci- 
igojn pri la referitaj de ŝi ^novajoj0* Nia Krakova Grupo kunvenadas ciumonate kaj 
estas prezentataj referatoj, preskau ciuj kompilitaj el diversaj artikoloj* Mi mem 
tre ofte faras prelegojn kaj mi povos sendi al vi miajn prolegojn. Sed ili ne taŭgas 
por Medicinaj Pagoj , car ili estas tro longaj* La elbusigo daŭras 1 kaj l/2-horon<, 
Do ili taugas nur por prezenti ilin dum kunvenoj* La temoj ne estas speciale nur por 
fakuloj, ĉar niajn kunvenojn tre volonte ĉeestas ankau aliaj klubanoj por aŭskulti 
ion interesan esperantlingve* Estas tiam^okazo por ekkoni esprimojn ne ĉiutage uza- 
tajn kaj tiamanier.e la vorttrezoro pliriĉiĝas*. En la lasta n~ro /1968/ de Medicina 
Internacia xtevuo /eldonata en Japanio rinu de la red./ estas priskribita Via aga- 
doH* /Rim. de la red* * la samtempe avizitaj Jtaporto por Jarkunveno de UKiEA en Madrid 
kaj la Haporto de l>-ro Salnikov dum la jarkunveno, ne estis almetitaj en la letero/o 

Finante sian leteron B^rino Jarnuszkiewicz plendas pro la fakto, ke ni medici- 
nistoj estas dissemitaj kaj restas por ni nur perletera kontakto, kiu ne povas esti 
ofta, car korespondado rabas tempon kaj emon al skribado-
S.K.k I B I S ankaŭ Ĵ>rino J U S T X N A J A .S K 0 L S K A «

HRevenante el libertempo mi trovis vian karteton* Mi penas prepari ion por nia 
lcterkestOv En Krakovo ekzistas ^edicinista Lspex-antista Grupo, nombranta 30 perso- 
nojn, el kiuj kelkaj partoprenadas niajn Ĉiumonatajn kunvcncjn* Ĝi formas la sekci- 
on de la Kralcova Filio* En Pollando ekzistas Landa Filio de UKIEA* Lli estas ĝia so- 
kretariino^ La Uedicinaj ^agoj estas por mi tre satata eldono. LLi tralegis la tre in- 
teresan artikolon pri Eutanazio kaj aliajn^ ekz* pri furnado /ambau aperis en AUedici- 
naj Novaĵoj, kiujn redaktas D-ro Hradil, ĉai kiel ni jam skribis, nia bulteno volas 
re.cti nur informilo, ligilo kaj aperigados nur popularigajn resumojn, dum la fakajn 
artikolojn resp> resuomojn ĝi cedas al l)~ro Hradil poi' lledicinaj Novajoj/.

Justyna Jaskolskas
Lft..ŝ.§5Si2i:PlŜS2.rtS§iftŝ-JS^ŭzita_d§_ekscito_de_la_cerboselo 

pro 1< Satdormo dum la tago- 2« Trouzo de kafo aŭ teoc 3« Kvereloj, konfliktoj en la 
medio, kiuj ^raalfaciligas la ekdormon* 4* ‘fro malfrua vespermanĝo- 5. Ualsato aŭ nesu- 
fico da mangajo, kio kauzas jnankon de sukero en la sango* 6* Lialpureco dewla korpo, 
^ittolajo, au malfreŝa aero* 7- Lianko de promenado antaŭ la nokto, kio kauzas nesufi- 
con de oksigeno en la sango*

Oni rekomondas* 1. dormadi dum la tago tre mallonge, ec nur kelkajn minutojn. 
2. ĉesigi la kverelojn antau^la nokto, repaciĝi en sia medio.. 3. persiste konservadi 
la higienon de la korpo kaj Ĉirkaŭaĵoo 4« la nesuficon en la sango forigi, manĝante 
du italajn nuksojn*

Justyna Jaskolskas 
d i a_b_£_tM 2 R b 0

Diabeto eat.aa hods.au konsiderata morbo socia. En la t-uta mondo oni notas raal- 
trankviligan kreskon de la malsanigoi. Gin sufaras de la tuta socio. ĉe la
GO-jaruloj la procento atingas 5-j6. oi tiu malsano aperadas plej ofte ce la urba lo- 
ĝantaro. La nombron do la diabetmalsanuloj en Pollando oni kalkulas je 300 000 /ce 
pli od 30-miliona logantaro -■ riin. de la reu./. Bn nabka, en la sanatorio ^rzel III, 
estas kuracataj diabetmalsanaj infanoj. En la kadro de la instruado ili estas gvida- 
taj al ciutaga memlcontrolo de la malsano. Ili plenigas kajerojn de memkontrolo, es- 
ploradas la urinon kaj preparas la injektojn de insulino.

SLUZU NIAN BULTLNON POH VIA SENPAGA ANONCOI Kontaktu per Internacia Lingvo ali- 
landajn gekolegojn, intersanĝu Ssp. vizitojnx grelegojn, artikolojns eklconu la medi- 
cinistan mondon esperantistani ti0ĵ_pu antauenpusi ni.a aferon!

NIA jg N K E T 0 - K I E L K U R A~ C #I ??????????
Skribu afable pri kuracadmetodoj, kiujn vi opinias plej taugaj kaj nekutimaj en 

aliaj landoj. Priskribu, kiel vi kuracas pacientojn kiuj suferas pro arteriosklerozo, 
disseinita sklerozo, stomaka uĴ.cero ktp. Par-u niajn bultenojn pli allogaj kaj intere- 
saj. Suficas inallonga praktika konsilo,povanta esti sakvinda en alia lando!

OKSM 616/68 15Ŭ4-1533
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dlJSTE KAJ TliAFE DIRITE laŭ la Plena Vortaro de Esperanto /ll-a eldono/

Bat;\ /daŭrigol/ 3*/tr/» Punbati, punfrapi. *♦ Pu.no: 1*. Ago de batanto au rezulto 
de la ago - ricevi batojnj doni al iu la baton de rnorto® 2. Subita kaj forta ago, kiu 
malutilas aŭ doloras al iu$> difektas aŭ ruinigas ion: Bato de la sorto /sortobato - 
riau de la rod.A Batado* ago bati ripete* La interbatado longe daŭris® Babado de 
tapiŝoc Batado d^ la lakto produktas buteron® Debati, forbati: bati por forigi* De~ 
bati la kapojn ae la papavoj® Neniaj mokoj debatos nin de nia vojo. Disbati® Bati por 
disigi* Disbati muron® EL la tero disbatita de la piedoj fariĝis marĉo. Li revenis 
disbatita ne nur korpe, sed ankaŭ anime... Ĉiuj liaj rovoj estis krude disbatitaj.Dis- 
bati la argumentojn de iu® Lia spirito estis disbatita per kontraŭaj pasioj» ELbati: 
eligi batante* Elbati fajron el stono. Enbati: pene klopodi por enigi. Enbati najlon 
en la muron® Malpuraj malsekaĵoj sin kolektis en la enbataĵoj de piedoj kaj hufoj*> 
Enbati idaon en la kapon de iu. Kunbati: interfrapi* Kunbati la dentojn» ltebatiitra- 
fe kontraŭagi, kontraumeti® Rebati ekbaton, argumenton* Mi povus facile per malmulto 
da vortoj. rebati tiujn atakojn® Trabati: bati poi' trairi® Trabati al si la vojori en 
la neĝo, en homamaso. Mortbati® Gismorte bati.

Batali /ntrA 1<« Peni por venki iun atakante aŭ defendante, precipe en milito. 
La armeo kuraĝe batalis* La kriaboj kuraĝe interbatalis per neĝkugloj. Li fervore ba» 
talis kaj venkis en^la sporta konkuro. ^eni por superi aŭ^forigi kontraŭaĵon: niv 
devis batali kontrau grandaj malfacilaĵojĵ Li batalis kontraŭ kortuŝiĝo. 3« Ataki aŭ. 
defendi per spiritaj armiloj: oni povaa batali kontraŭ tio per fortaj argumentoj* 
Batali por triumfigi siajn ideojn. Batalo: ago de batalanto. La batalo apud Solfe- 
rino* Estas en mi batalado inter du sentoj. La batalo pri la ekzistado, pri la vivo, 
Batalema: Inklina batali® Batalilos ilo, kiu servas por batali, armilo.

Bazo» 1® Malsupra subportanta parto de objekto: bazo do turo, de vazo, de sta- 
tuop de monto, de triangulo, de vegetaĵo^ .Argentajn bazojn li faris sub la tabulojn. 
EL malnovŭ bazo novaj plantidoj kreskas* 2. Escnca, fundamenta principo: bazo de to- 
orio® La justeco estas la bazo de socio® Volo5 laboro^ obstino estas bazoj do sukce- 
30* 3» Substancoj, kiu naskas salon per kombiniĝado kun. acido*. Bazi /tr/., surbazigi» 
apogi sur, fundamenti sur, doni kiel bazon al io. Bazi konstruon sux' la roko. Bazi 
sian opinion, rifuzon sur io<» Sin bazi sur la kutimo* Poi' li la tuta vivo estas ba- 
zita sur monprofito® Tiu regulo estas bazita sur praktikaj konsideroj* Baziĝi /ntr/.: 
havi kiel bazon» La turo baziĝas sur dika masonaĵo* Nia metodo baziĝas sur la prak- 
tiko® Senbaza: al kio mankas bazo® Senbazaj teorioj, praktikoj.

EĜdaĝri /tx/1® Ĝagrene senti la ^erdon de iu aŭ io® ^edaŭri la mortintan pa- 
trinon,, la forpasintan junecoiu Nia bedaurata prezidanto. 2* Esti malkontenta pro ia 
faxx) aŭ menko: mi/ bedauras mian severecon^ Bedauri la malsparitan tempon< Mi bedaŭ- 
ras^ ke mi vin cagrenas^ ke mi ne povas vin viziti® Bedaure: kun bedaŭi^), bedaŭrante. 
Mi bedaŭre aksciis la morton» Lian morton® Mi bedaŭre havis neniun monon. Bedaŭrin- 
de: laŭ..bedaurinda manieroj domaĝe® Bedaurinde ini ne povos veni.

Beko. Antaŭa pinta korna ekstremaĵo de la buŝo de la birdoj* 2« Bekosimila eks- 
tremaĵc de kelkaj objektoj. Beko de skribpluino, gasbeko /flambeko, flainingo, bruli- 
loA Beki: l®/tr/.: piki per' beko® Beki grajnojn, la trunketojn de la herboj. Kun- 
bekiĝi: 1« Sin recip.roke piki per beko. 2® Interkvereli. Ĉapobeko: elstara antaŭa 
aĵo de capo5 ŝirmanta la dkulojn^ vizioro® Flavbekulo: juna senspertulaco.

Bela: placanta al vido, aŭdo? spirito. Bela infano, vazo, kanto, animo^. ago,9 
La belajoj de la naturo. Studoj pri la belaĵo en arto. Beleta; iom bela, pli plaĉa 
ol konforma al la reguloj de beleco® Belega superbela: ekstreme bela, precipe spi- 
rite kaj mcraleS) noble impone bela*

Bezoni /tr/.:i. suferi pro manko de io necesa)( kion oni ne posedas. Bezoni mo- 
non, ripozonj bezoni ripozi,, iri, triri^i® 2* esti en stato, kiu postulas ion kiel 
necesan, laŭcelan aŭ utilan® Ni antaŭ ĉio bezonas plej severan unuecom La klasikaj 
verkistoj ofte bezonas komentariojn.• Pri tio ni ne bezonas paroli» Ni ne bezonas 
aldoni sufikson. Ni ne bezonas timi, ke oni ilin reciproko konfuzos. .Ni ne bezonas 
decidi, ko oni uzu okskluzive nur la nominativon. Tio bezonigas multe da tempo. Be- 
zono: !• Sufero pro manko de io necesav Bezono leĝon ne oboas. Bezono estas plej 
forta ordono. 2. Tio, pro kies manko oni suferas: havi grandajn, malmultajn, mode- 
rajn bezonojn. 3* Stato, kiu postulas ion, kiel necesan, laŭcelan aŭ utilan. Klare- 
co estas bezono de normala spirito. Ln okazo de bezonc. Sen- bezono®-^ezona: bezona- 
ta, mankanta, sed necesa. Por vino bona sildo /reklamo/ ne bezona. Kvin jaroj estis 
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bezonaj por yanki ilin. Bezonajos bezono» Senbezona: nebezonata, nenecesa. Senbezona 
radikc» Tio ci estas senbezona tirnc<« Tio ci senbezone ligus nin» Malpermesi la uza- 
don de tiu ĉi foimo estas tute senbezone*

Bienoil.. Kampara terposedaĵo.. 2» Proprajo» La internacia lingvo neniel uzurpas 
la bieiron de la naciaj lingvoj.
^BilarcJo. 1- Tabela ludo, ludata per eburaj globoj sur tablo tegita per drapo» 

iu tablo mem.
Bildo* 1. Videbla aspekto de la objektoj* Tiu montara pejzaĝo prezentas plej 

plaĉan bildon. 2. Videbla aspekto de objekto resendata de akvo aŭ spegulo. Riardi 
sian bildon en spegulo. La rivero spegulas la bildon de la luno. 3. Videbla aspekto 
de o^b.jekto reprezentata per desegno, pentrado, skulptado. Libro kun belaj bildoj. 
4. Tiofl kio similas, imitasa simbolas. A1 li naskigis filo laŭ lia bildo kaj simi- 
leco. Li estas la vivanta bildo de sia patro. Tiuj mildaj kamparaj Ludoj estas la 
bildo niea de la paco. Rakonti ion klarbilde /plastike/. 5» Reprezentaĵo de la objek- 
to en la imagcs Mi ciam revidas en spirito la bildon de tiu terura tago. Mi bildigis 
al mi lian plezuron. 6. Metaforo» Bildoplena st-ilo.

Bindi /tr/. Kunkudri la foliojn de libro kaj surmeti sur ilin rigidan kovri- 
lon. Bindajo librokovrilo.

Bileto. Surskribita paperfolieto, kiu rajtigas por eniro, partoprenoaricevota 
mono. Fervoja, teatra, lotoria bileto.-. Bankbileto.

Birdo. Dupieda, flug.ilhava, ovnaska vortebrulo, kovrita per plumoj. Ĝi estas 
ankorau birdo sur la tegmento /neefektivigita revo/» 2. Ridinde afekta homos bela 
birdo /dando/i

Biskvito.1» Spaco de pano aŭ de kuko, dufoje aŭ longe bakita, ĝis plena seke™ 
co; soldata biskvito. 2. Senglazpura porcelano au fajanco; statueto el biskvito.

Bivako» Karapa haltejo sub libera Ĉielo. Bivaki /ntr/* Stari bivake; bivaki 
sur la kampo.

Bjanka. Havanta koloron de neĝo, eburo aŭ lakto,. Blanko; blanka koloro aŭ ko- 
lorilo Blankaĵos io blanka. Vestita en grizajo kaj blankajo. Ovblankajo /senkolora 
blankiĝanta per kuirado, albumina parto de ovo/. Blanketa; dube blanka, duonblanka. 
Blankigis fari ion blanka. Nigran kornikon sapo ne blankigos. Blankigi muron» BLan- 
kigi kanabtolon ce suno. De zorgoj blankiĝas la haroj» BLankuLos homo el bLankkolora 
i’aso.

BLinda. L. Senigita je vidkapablo. Li estas blinda de sia naskigo. 2. Ferdinta 
la kapablon guste kaj kritike juĝi. La amo kaj la kolero estas bLindaj. BLinda imi- 
tadoj, obeado® Blinda konfido kondukas al perfido. Blinde; L. KieL bLinduLo. 2. sen- 
distinge, senkritike, trafe-maltrafe. Blinde kredi, sin jeti bLinde antaŭ La danĝe-> 
ron. La stilo Esperanta ne imitas la stilon de aliaj lingvoj. BLinde pafi, eble tra- 
fi. BLindigii 1» senigi moraente aŭ definitive je la vidkapablo. La eksplodo bLindi- 
gis laboriston. Rekte rigardi La sunon blindigas. 2. konfuzi La juĝkapabLon, senigi 
je sagaco. Senigita je pasio,. de rutino, de siaj teorioj.

Bloko. Peza# unupeca maso da materio /iigno, stono, teksajo kc./« BlokisLBari 
per Ŝtonoj /blokoj/ . 2». BLokadi. Rulbloko; ilo por Levi au mallevi pejzaĵon kiu kon- 
sistas el rado turniĝanta sur akso Ĉirkaŭkavigita por glitigi ŝnuron.

Blovi. l./ntr/.; puŝij ekmovi La aeron iamaniere» La vento blovas. Blovi sur la 
varman supon? sur la fajron por ĝin ekscitij en. fluton, per trumpeto, per la kcrno 
de ribelo. 2 /tr/. Puŝi la aeron sur aŭ en ion; Blovi la supon, teon, trumpeton.Tiu 
espero blovas freŝan f^rton en niajnjorusto jn. Reb^ovi en iun la fajron de 1 venge- 
moe Blov, . blovado» puŝo de aerc.» Keĝa blovado /neĝa ventego/. Blovaĵo i la aero,spi- 
raĵo, odorop kiu estas eligata aŭ slportata de la blovado® Bloviios spec.iaLa iio por 
blovi. ŝi revigLigis La fajron per blovilo., Dieblovi, forbiovi» forigi ion per blovo. 
La vento forblovis la nubojnj mian Ĉapelon.. Disblovi la iluziojn de iu. Trablovo» 
fluo da aero, kiu trairas ejon aŭ lokon de iu flanko al alia kontraŭa. Plenbiovi 
/tr/ŝveligi, pufigi per blovo» Plenblovi sapan vezikon. PlenbLovita velo» Plen- 
bLovi la lipojn /malŝate/.. Plenblovi sin de malhumileco. Spirblovi /ntr/.
bLovi eLspirante. Bloveksciti /tr/j Eksciti bLovante. Bloveksciti fajron. HLovestin- 
gi /tr/.; eatingi blovante. Blovestingi kandeLon.

BLua^ Cielkolora,, lazura* Blua kiel cejano /centaurea cyanus/, kobalto, safiro, -r-Lui
turkiso® Bluo: blua koloro au kolorilo» Prusa bluo?, marista bluo^ Bluajo* io blua, 
blua makulop blua parto* Bati bluajon al iu* Bluaĵasub la okulo^

BIu£i /ntr/v Fanfaroni por trompi^ ĉarlatani<*Cio ostas nur blufoa
/Baurigota/
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~©_r_a n 2_s_g e_r ŭ_n_t_oj-_T e~n_d_ a r_p_n__J

Forpasis la someraj ferioj kaj kun la nova lernejjaro komencis sian laboron 
ankau Esperanto^rondeto en Zitavoe apud Vrable an Slovakio#

La SET-on en la Moravia Lanĉov partoprenis 11 personoj el nia rondeto»
La geknaboj e3tis tre kontentaj kaj kelkaj jam deklaris,, ke ili ankau venont- 

jax*e vizitos ĝin por fari la sekvan ekzamenon.
hli mem angnciĝia por D-ekzameno^ kiun mi faris aminente» Sed mi volis ankau 

ripozi, tamen ec ci tie mi ne povis, car la' duan tagon post nia alveno oni petis 
min, ke mi gvidu kaj instruu grupon da hungaraj 15~17~ja.raj geknaboj* Kion fari? Mi 
promesis halpi kaj^konecience ĉiujn por B-ekzameno* Ĝiuj estis tre diligentaj kaj 
mi ankau pex* tiuj ci linioj volas esprimi al ili mian plenan kontenton kaj grandan 
gojon^ kiun ili certigis al mi per sia persisto kaj belegaj respondoj dum la ekza- 
menoj© La tutan grupon mi ekamis kaj kiam ĝi adiauis min, mi preskaŭ sontis doloron, 
kian ni havas, kiam foriras de ni homoj proksimaj kaj sinceraj»

Sed ankau mia grupo surprizis min per sia bonega laboro* Eva Gajdoŝikova faris 
B-akzainenon eminente kun laŭdo, Georgo Meszar A-akzamenon eminonte kun laudo? Ste- 
fano Meszar, Ludoviko Cagan, Ivanka Kovacikova kaj Marian ■busat* tre bone® Nur du 
knaboj ricevis la noton ”kontentigeM*

Placis al mi, ke ciuj tendaranoj kondutis modele, preskau ciuj lernis diligen- 
te kaj klopodis fari la ekzamenojn kiel eble ploj bone. Tion konstatis Ĉiuj instru- 
istoj kaj gvidantoj kaj s-ano Profesoro Kilian, kiu observis nian laboron*

Bonhumoro ragis de vekiĝo gis enlitigo* Post la instruhoroj eksonis senĉesa 
kantado en tandoj, en la arbaro kaj ec vespere ce la tendarfajro* Ankaŭ la vetero 
estis ĝenerale bona, do ni povis .instrui en la libera naturo» La knaboj eluzis la 
posttagmezon por banado kaj boatado» La knabinoj estis pli diligentaj kaj ĉiun li~ 
beran tempon eluzis por prepariĝi al la ekzamenoj*

La du semajnoj rapide forflugis.» La plimulto da tendaranoj forveturis jam sa- 
bate matene, sed mia grupo helpis al s-ano Sittauei’ malmunti la tendojn. En la va- 
gonaro la geknaboj ludis, babiladi® Esperante kaj kantis Esperantajn kantojn* La 
lcunvojaĝantoj montris generale intereson kaj dumandadis, kie ili lernis la lingvon, 
cu ĝi estas facila ktp-> Maljuna kamparanino diris al mi, ke si kun sia nepino ĉiam 
aŭskultadis la kurson de Lsperanto en nadio Bratislavo, kvankam ŝi tute ne konipre-
nas la lingvon.

EJUL£_o_k
Tibor Gaal

Esperanto^rondeto en Piesok /distrikto Banskd Bystrica/, funkcias jam 3 jarojn* 
ĵi estiĝis en la Ilrorr-valo, kie la ideo de Internacia Lingvo neniam estis sufice bo~ 
ne konata* Nun mi volas informi pri la agado de la rondeto en la lasta lerneja jaro 
/soptembro 1967 augusto 1968/* La rondeto aranĝi3 kurson por komencantoj /il par • 
toprenintoj/ kaj poxfc progresintoj /8 partoprenintojA preskau ciuj renkontiĝoj
en Slovakio partoprenis jam rondetanoj el Piesok, kaj tio estas nature plezuriga 
konstato» En aprilo 1968 nij6 prezentis la FIAT-filmon 3-foje en Piesok kaj en gia 
Ĉirkaŭaĵo. Kun vera gojo ni konstatis, ke nia rondeto, on vilaĝo, kies nomo tute ne 
estas trovebla sur la geografia karto de nia Kespubliko, konkuras en la nombro da 
abonantoj por "InformojMvkun kluboj en grandaj urbojl i

Sukcesa estas ankau nia kunlaboro kaj helpo de nia rondeto al junaj esperan- 
tistoj en urbo Brezno, kie ekestis nova rondeto en la Domo do Pioniroj kaj Junu^ 
laroe Dank al la fervora laboro de s*’anino Kachniĉova, kiu gvidas la rondeton, la 
SET<» on en Lancov partopranis 11-membra grupo por tie diligente lerni Esperanton.

En m&jo 1968 nian rondeton vizitis esperantistoj e.1 eksterlandoa geedzoj Kos~ 
ter el Rostock kaj niaj rondetanoj h.avis la eblecon konvinlciĝi pri la facileco de 
Esperanto en pi-aktika uzado. Dank al la invito de Pariza esperantisto ini havis oka- 
zon viziti Parizon dum julio 1968« Mia lasta aksterlanda gasto estis s~anino Lenke 
Kun el Szeged, Hungario, kiu partoprenis la Lsperanto-Someron en Pie5t'any kaj poste 
pasigis kun ni kelkajn tagojn. Nia rondeto kunvenos denove la 9~*an de septembroi?por 
organizi multnombran grupon al E-renkontiĝo en Dudince, D-ro V. Nekuda

Rim. de la red. s kiel D ro V* Nekuda nin sciisis nersoneo aŭtune resp. jar-
fipe li transloĝiĝos an la Moravian metropo.lon Brno, kie aŭ en kies cirkaŭajo li 
daurigos sian praktikistan profesion. pp vere treege bedaŭras lian foriron kaj dan- 
kaS al li kaj al lia Mosta edzino plaj sincere pro ilia oferema laboro en tutslova- 
kia, ja ec tutstata mezuro, same kiel ankau pro il.ia afabla, sincora amikoco!



Esperantisto Slovaka 1968/4 Esperanto, postkesto 80fMARTIN, ĈSSH '
PriateTske stretnutis esperantistov s aktivom Porado zboru pre espopri KOS v Bo.il 
bude v dŭoch 14« a 15« septembra 1968 /v sobotu a nedel*u/ v DUDINCIAGHoOkrvZvolan!

Program na sobotu 14-septembra 1968s
Do 16®hod. prichod a kŭpanie sa v terma^nom bazene 5s. ŝtat. kŭpeTov /plavky 

si doneste/. 0 16. hod vychadzka na kŭpel’ny vrŝok s vykladom o zaujimavostiach /po- 
zostatky po rimskych kŭpeToch,, prirodne krasy-atp.,/ navŝteva vinic s ochutnanim 
prirodneho vina z pivnice/. 0 18.hod. spoloĉna veĉera v reŝtauracii cs» ŝtŭt. kŭpe- 
1’ov, potom privitanie hosti, prihovory a kultŭrny program.

Program na nedeTu 15«9«1968s
Od 7.30 .ranajky, bazar, potom aktiv Poradnŝho zboi^u pre esperanto v Stredoslo- 

venskom kraji pri Krajskom Csvetovom stredisku v Banskej Bystrici. Od 10 hod.opiit 
voTne kŭpanie v ternu bazene-« 0 12. hod obed a volhy program.

Ubytovanie turisticke za 10-12 Kĉs, pri dlhŝom pobyte i v sŭkromnych bytoch, 
ba i v sanatoriu "Hont",tuzvŝak treba objednat pisomne vopred .

Pobyt si mozete predlziV, ba i skorej prist. Prihlaŝky na ubytovanie a stravu 
poŝlite hned na adr ? s Ernest Vana, DUDINCS,, okres Zvolen. dris revido en Dudince!__ _

Co noveho v__ M a r t i n e ?
Prva septembrova schodzka E-klŭbu pri DK ROH Turĉ.strojarni v Llartine bola v 

stredu 4.9« v Dome kultŭry o 19 hod. Bolo na.s vcelku sice len 10, jednako to bol za- 
ĉiatok veTmi poteŝitel*ny, lebo priŝlo i 7 absolventov ZDS na Medveckeho a na Berno- 
lakovej ulici, teraz uz z.iaci Strednej ŝkoly na Medveckeho ul. Uz na prvej schodzke 
sme si urĉili pevny pracovny program» 1. konverzacia a zostavovanie inform. letakas 
2.._yjb^gYaniŝ_kQr-eŝpondencie, 3» nŭcvik niesni a recitacia, Potgm. schŝdzka ,kl.u.bu.?__

Ako sa odvdaĉit svo.iim zahraniĉnvm koreŝpondentom, je Vaŝa stala otazkaL
Prŭve vyŝiel esperantsky preklad modernej divad. hry Jana Kakoŝa "Mohajra plej- 

do", grotesko en 2 partoj, v preklade Ed«V«,Tvarozka9 broŝovana s viacfarebnou obal- 
kou /cena Kĉs 13.-/, v kniznom formate. Je to pekna ukŭzka modemej slovenskej lite- 
ratŭry, vhodny darĉek pre Vaŝich priateTov v zahraniĉi, hra moderna obsahom i spra- 
covanim, plna prekvapujŭcich zvratov, ktora mala ŭspech nielen doma, ale i vo via- 
cerych cudzfch krajinach. Objednavky vybavi obratom DILIZA,Ul»Ĉs.armady 31/HI«Bsl ava
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/Redaktis, tajpis kaj dissen- 
dis D—ro Ludoviko Izak«MartixV,


